Táboa de avaliación documental T0032

Código
serie
U003

Denominación da serie documental

Data inicial

Expedientes de bolsas de carácter xeral do ministerio

1990

Data final

Produtores
Código da Denominación da unidade administrativa produtora
unidade
Servizo do Alumnado. Sección de bolsas
Servizo do Alumnado. Sección de bolsas e axudas ao estudo
Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado da USC. Sección de Bolsas e
Axudas ao Alumnado

Data
inicial
1988
1995
2002

Data
final
1995
2002

Normativa aplicable
Título
Ámbito estatal
Resolución do Ministerio pola que se
convocan as bolsas cada curso académico
Real Decreto 2298/1983, do 28 de xullo, polo
que se regula o sistema de bolsas e outras
axudas ao estudo de carácter personalizado
Orde do 7 de xuño de 1990 sobre requisitos
académicos, económicos e procedimentais
para a concesión de bolsas e axudas ao
estudo
Orde do 8 de xuño de 1990 pola que se
aproba o impreso oficial de solicitudes de
bolsas e axudas ao estudo para o curso 19901991
Orde do 1 de xuño de 1991 pola que se
aproban os impresos oficiais de solicitude de
bolsas e axudas ao estudo para o curso de
1991-1992
Resolución do 20 de setembro de 1991, da
Secretaría de Estado de Educación, pola que
se adapta a normativa sobre
bolsas e axudas ao estudo á Orde do 4 de
xuño de 1991 sobre cualificación dos
alumnos e condicións de inscrición no Curso
de Orientación Universitaria.
Resolución do 21 de outubro de 1991, da
Secretaría de Estado de Educación, pola que
se adapta a normativa sobre bolsas e axudas

Publicaci Data
ón
publicación

URL

BOE
27/08/1983
núm.205

https://www.boe.es/boe/
dias/1983/08/27/pdfs/A2
3578-23580.pdf

BOE
21/06/1990
núm.148

https://www.boe.es/boe/
dias/1990/06/21/pdfs/A1
7487-17493.pdf

BOE
25/06/1990
núm.151

https://www.boe.es/boe/
dias/1990/06/25/pdfs/A1
7816-17826.pdf

BOE
12/06/1991
núm.140

https://www.boe.es/boe/
dias/1991/06/12/pdfs/A1
9273-19289.pdf

BOE
4/10/1991
núm.238

https://www.boe.es/boe/
dias/1991/10/04/pdfs/A3
2294-32294.pdf

BOE
8/11/1991
núm.268

https://www.boe.es/boe/
dias/1991/11/08/pdfs/A3
6145-36145.pdf

Normativa aplicable
ao estudo á Orde do 4 de xuño de 1991 sobre
cualificación dos alumnos e condicións de
inscrición no Curso de Orientación
Universitaria
Orde do 15 de xuño de 1992 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1992/1993
Orde do 18 de maio de 1993 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1993-94
Real Decreto 2225/1993, do 17 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento do
procedemento para a concesión de
subvencións públicas
Orde do 16 de xuño de 1994 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1994-1995
Resolución do 12 de maio de 1995, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
Regrada e Promoción Educativa, pola que se
fan públicas as relacións dos alumnos
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo de
carácter xeral, para estudos universitarios e
medios, para o curso 1994-95
Orde do 21 de xuño de 1995 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1995/96
Resolución do 30 de abril de 1996, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
Regrada e Promoción Educativa, pola que se
fan públicas as relacións dos alumnos
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo,
de carácter xeral, para estudos universitarios
e medios para o curso 1995-1996
Orde do 1 de xullo de 1996 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1996/97
Corrección de erros da Orde do 1 de xullo de
1996 pola que se aproban os impresos oficiais
para a solicitude de bolsas e axudas ao estudo
para o curso 1996/1997
Resolución do 30 de abril de 1997, da
Dirección Xeral de Formación profesional e
promoción educativa, pola que se publican as
relacións dos alumnos que resultaron

BOE
30/06/1992
núm.156

https://www.boe.es/boe/
dias/1992/06/30/pdfs/A2
2358-22373.pdf

BOE
25/06/1883
núm.151

https://www.boe.es/boe/
dias/1993/06/25/pdfs/A1
9491-19506.pdf

BOE
30/12/1993
núm.312

https://www.boe.es/boe/
dias/1993/12/30/pdfs/A3
7564-37568.pdf

BOE
29/06/1994
núm.154

https://www.boe.es/boe/
dias/1994/06/29/pdfs/A2
0813-20828.pdf

BOE
7/06/1995
núm.135

https://www.boe.es/boe/
dias/1995/06/07/pdfs/A1
6917-16917.pdf

BOE
29/06/1995
núm.154

https://www.boe.es/boe/
dias/1995
/06/29/pdfs/A1969219707.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1996/05/21/pdfs/A1
7385-17385.pdf

BOE
221/05/1996
núm.123

BOE
16/07/1996
núm.171

https://www.boe.es/boe/
dias/1996/07/16/pdfs/A2
2362-22368.pdf

BOE 174 19/07/1996

https://www.boe.es/boe/
dias/1996/07/19/pdfs/A2
2763-22772.pdf

BOE
16/05/1997
núm.117

https://www.boe.es/boe/
dias/1997/05/16/pdfs/A1
5376-15376.pdf

Normativa aplicable
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo de
carácter xeral, para estudos Universitarios e
Medios, para o curso 1996-1997
Orde do 30 de xuño de 1997 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1997/98
Corrección de erratas da Orde do 30 de xuño
de 1997 pola que se aproban os impresos
oficiais para a solicitude de bolsas e axudas
ao estudo para o curso 1997/98
Resolución do 4 de maio de 1998, da
Dirección Xeral de Formación Profesional e
Promoción Educativa, pola que se publican as
relacións dos alumnos que resultaron
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo de
carácter xeral, para estudos universitarios,
para o curso 1997-1998
Orde do 2 de xullo de 1998 pola que se
aproban os impresos oficiais para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
1998-1999
Resolución do 10 de maio de 1999, da
Secretaría Xeral de Educación e Formación
Profesional, pola que se publican as relacións
dos alumnos que resultaron beneficiarios de
bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral,
para estudos universitarios e medios para o
curso 1998/1999
Orde do 30 de xuño de 1999 pola que se
aproba o impreso oficial para a solicitude de
bolsas e axudas ao estudo para o curso
1999/2000
Orde do 3 de xullo de 2000 pola que se
aproba o impreso oficial para a solicitude de
bolsas e axudas ao estudo para o curso
2000/2001
Orde do 27 de xuño de 2001pola que se
aproba o impreso oficial para a solicitude de
bolsas e axudas ao estudo para o curso
2001/2002
Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
Universidades

BOE
22/07/1997
núm.174

https://www.boees/boe/d
ias/1997/07/22/pdfs/A22
398-22408.pdf

BOE
25/07/1997
núm.177

https://www.boe.es/boe/
dias/1997/07/25/pdfs/A2
2916-22916.pdf

BOE
14/05/1998
núm.115

https://www.boe.es/boe/
dias/1998/05/14/pdfs/A1
6222-16222.pdf

BOE
12/08/1998
núm.192

https://www.boe.es/boe/
dias/1998/08/12/pdfs/A2
7585-27594.pdf

BOE
4/06/1999
núm.133

https://www.boe.es/boe/
dias/1999/06/04/pdfs/A2
1546-21546.pdf

BOE
22/09/1999
núm.227

https://www.boe.es/boe/
dias/1999/09/22/pdfs/A3
3920-33929.pdf

BOE
13/07/2000
núm.167

https://www.boe.es/boe/
dias/2000/07/13/pdfs/A2
5184-25192.pdf

BOE
14/07/2001
núm.168

https://www.boe.es/boe/
dias/2001/07/14/pdfs/A2
5648-25657.pdf

BOE
24/12/2001
núm.307

https://www.boe.es/boe/
dias/2001/12/24/pdfs/A4
9400-49425.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2002/06/06/pdfs/A2
0440-20440.pdf

Resolución do 6 de maio do 2002, da BOE
6/06/2002
Dirección Xeral de Cooperación Territorial e núm.135
Alta Inspección, pola que se publican as
relacións dos alumnos que resultaron
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo de

Normativa aplicable
carácter xeral, para alumnos de niveis postobrigatorios non
universitarios e para universitarios que
cursan estudos na súa Comunidade
Autónoma para o curso 2001-2002
Orde ECD/2080/2002, do 5 de agosto, pola
que se aproba o impreso oficial para a
solicitude de bolsas e axudas ao estudo para
o curso 2002-2003
Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de
Calidade da Educación

BOE
15/08/2002
núm.195

https://www.boe.es/boe/
dias/2002/08/15/pdfs/A3
0548-30556.pdf

BOE
24/12/2002
núm.307

https://www.boe.es/boe/
dias/2002/12/24/pdfs/A4
5188-45220.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2003/05/23/pdfs/A1
9861-19861.pdf

Resolución do 5 de maio de 2003, da
Dirección Xeral de Cooperación Territorial e
Alta Inspección, pola que se publican as
relacións dos alumnos que resultaron
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo de
carácter xeral para alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios e para
universitarios que cursan estudos na súa
Comunidade Autónoma para o curso 20022003
Orde ECD/2269/2003, do 24 de xullo, pola
que se aproba o impreso oficial para a
solicitude de bolsas e axudas ao estudo para
o curso 2003/04
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións

BOE
núm.
123

23/05/2003

Orde ECI/1997/2004, do 25 de maio, pola que
se modifican as convocatorias de bolsas e
axudas ao estudo para o curso académico
2004/05
Resolución do 7 de xuño de 2004, da
Dirección Xeral de Cooperación Territorial e
Alta Inspección, pola que se publican as
relacións dos alumnos que resultaron
beneficiarios de bolsas e axudas ao estudo de
carácter xeral, para alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios e para
universitarios que cursan estudos na súa
Comunidade Autónoma para o curso 20032004
Orde ECI/2647/2004, do 2 de xullo, pola que
se aproba o impreso oficial para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
2004/05
Orde ECI/1815/2005, do 6 de xuño, pola que
se establecen as bases reguladoras da

BOE
24/06/2004
núm.152

BOE
8/08/2003
núm.189

https://www.boe.es/boe/
dias/2003/08/08/pdfs/A3
0879-30887.pdf

BOE
16/11/2003
núm.276

https://www.boe.es/boe/
dias/2003/11/18/pdfs/A4
0505-40532.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2004/06/24/pdfs/A2
3049-23050.pdf

BOE
2/07/2004
núm.159

https://www.boe.es/boe/
dias/2004/07/02/pdfs/A2
4622-24622.pdf

BOE
2/07/2004
núm.187

https://www.boe.es/boe/
dias/2004/08/04/pdfs/A2
8209-28218.pdf

BOE
15/06/2005
núm.142

https://www.boe.es/boe/
dias/2005/06/15/pdfs/A2
0638-20640.pdf

Normativa aplicable
concesión de bolsas e axudas ao estudo polo
Ministerio de Educación e Ciencia
Orde ECI/1866/2005, do 9 de maio, pola que
se publican as relacións dos alumnos que
resultaron beneficiarios de bolsas e axudas
ao estudo de carácter xeral, para alumnos de
niveis post-obrigatorios non universitarios e
para universitarios que cursan estudos na súa
Comunidade Autónoma para o curso 20042005
Lei 24/2005, do 18 de novembro, de reformas
para o impulso á produtividade

BOE
14/06/2005
núm.144

https://www.boe.es/boe/
dias/2005/06/17/pdfs/A2
1100-21100.pdf

BOE
19/11/2005
núm.277

https://www.boe.es/boe/
dias/2005/11/19/pdfs/A3
7846-37868.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2006/04/22/pdfs/A1
5587-15591.pdf

Real Decreto 468/2006, do 21 de abril, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo do Ministerio de Educación
e Ciencia para o curso 2006-2007
Corrección de erros do Real Decreto
468/2006, do 21 de abril, polo que se
establecen os limiares de renda e patrimonio
familiar e as contías das bolsas e axudas ao
estudo do Ministerio de Educación e Ciencia
para o curso 2006-2007
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
Educación

BOE
22/04/2006
núm. 96

Orde ECI/1739/2006, do 12 de maio, pola que
se publican as relacións dos alumnos que
resultaron beneficiarios de
bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral
para alumnos de niveis post-obrigatorios non
universitarios e para universitarios que
cursan estudos na súa Comunidade
Autónoma para o curso 2005-2006
Orde ECI/2674/2006, do 28 de xullo, pola que
se aproba o impreso oficial para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
2006-2007
Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que
se modifica a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de Universidades

BOE
5/06/2006
núm.133

BOE
29/04/2006
núm.102

https://www.boe.es/boe/
dias/2006/04/29/pdfs/A1
6841-16841.pdf

BOE
4/05/2006
núm.106

http://www.boe.es/boe/d
ias/2006/05/04/pdfs/A17
158-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2006/06/05/pdfs/A2
1191-21191.pdf

BOE
17/08/2006
núm.196

https://www.boe.es/boe/
dias/2006/08/17/pdfs/A3
0617-30623.pdf

BOE
núm.89

13/04/2007

https://www.boe.es/boe/
dias/2007/04/13/pdfs/A1
6241-16260.pdf

Real Decreto 545/2007, do 27 de abril, polo BOE
28/04/2007
que se establecen os limiares de renda e núm.102
patrimonio familiar e as contías
das bolsas e axudas ao estudo do Ministerio
de Educación e Ciencia para o curso 20072008

https://www.boe.es/boe/
dias/2007/04/28/pdfs/A1
8594-18598.pdf

Normativa aplicable
Orde ECI/2478/2007, do 13 de xullo, pola que
se aproba o impreso oficial para a solicitude
de bolsas e axudas ao estudo para o curso
2007-2008
Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro,
polo que se establece o réxime das bolsas e
axudas ao estudo personalizadas
Real Decreto 675/2008, do 28 de abril, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías
das bolsas e axudas ao estudo do Ministerio
de Educación, Política Social e Deporte para o
curso 2008-2009
Real Decreto 557/2010, do 7 de maio, pola
que se establecen vos limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías dás bolsas e
axudas ao estudo do Ministerio de Educación
para ou curso
2010-2011 e polo que se modifica
parcialmente ou R.D. 1721/2007
Real Decreto 708/2011, do 20 de maio polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo do Ministerio de Educación
para ou curso 2011-2012 e polo que se
modifica parcialmente ou R.D 1721/2007
Real Decreto 1000/2012, do 29 de xuño, polo
que se establecen vos limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías dás bolsas e
axudas ao estudo, para ou curso 2012-2013 e
modifícase parcialmente ou Real Decreto
1721/2007, do 21 de decembro, polo que se
establece ou réxime das bolsas e axudas ao
estudo personalizadas
Real Decreto 609/2013, do 2 de agosto, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo, para ou curso 2013-2014 e
modifícase parcialmente ou R.D. 1721/2007
Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para
a mellora da calidade educativa

BOE
14/08/2007
núm.194

https://www.boe.es/boe/
dias/2007/08/14/pdfs/A3
4726-34734.pdf

BOE
núm.15

https://www.boe.es/boe/
dias/2008/01/17/pdfs/A0
3496-03507.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2008/04/29/pdfs/A2
1820-21825.pdf

17/01/2008

BOE
29/04/2008
núm.103

BOE
8/05/2010
núm.113

http://www.boe.es/boe/d
ias/2010/05/08/pdfs/BOE
A-2010-7329.pdf

BOE
21/05/2011
núm.121

http://www.boe.es/boe/d
ias/2011/05/21/pdfs/BOE
A-2011-8850.pdf

BOE
05/07/2012
núm.160

http://www.boe.es/boe/d
ias/2012/07/05/pdfs/BOE
A-2012-9007.pdf

BOE
3/08/2013
núm.185

http://www.boe.es/boe/d
ias/2013/08/03/pdfs/BOE
A-2013-8559.pdf

BOE
10/12/2013
núm.295

http://www.boe.es/boe/d
ias/2013/12/10/pdfs/BOE
A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/d
ias/2014/06/14/pdfs/BOE
A-2014-6275.pdf

Real Decreto 472/2014, do 13 de xuño, polo BOE
14/06/2014
que se establecen os limiares de renda e núm.144
patrimonio familiar e as contías
das bolsas e axudas ao estudio para o curso
2014-2015, e se modifica parcialmente o
R.D.1721/2007

Normativa aplicable
Orde ECD/413/2015, do 9 de marzo, pola que
se aproba o Programa anual de axudas do
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
para o ano 2015 e se establecen medidas de
mellora para a xestión e tramitación das
axudas
Real Decreto 595/2015, do 3 de xullo, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo para o curso 2015-2016, e
se modifica parcialmente o R.D 1721/2007
Real Decreto 293/2016, do 15 de xullo, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo para o curso 2016-2017, e
se modifica parcialmente o R.D. 1721/2007
Real Decreto 726/2017, de 21 de xullo, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo para o curso 2017-2018, e
modifícase o R.D.1721/2007, de 21 de
decembro, polo que se establece o réxime
das bolsas e axudas ao estudo personalizadas
Real Decreto 951/2018, do 27 de xullo, polo
que se establecen os limiares de renda e
patrimonio familiar e as contías das bolsas e
axudas ao estudo para o curso 2018-2019, e
modifícase o Real Decreto 1721/2007, do 21
de decembro, polo que se establece o réxime
das bolsas e axudas ao estudo personalizadas

BOE
12/03/2015
núm. 61

http://www.boe.es/boe/d
ias/2015/03/12/pdfs/BOE
A-2015-2644.pdf

BOE
4/07/2015
núm.159

http://www.boe.es/boe/d
ias/2015/07/04/pdfs/BOE
A-2015-7455.pdf

BOE
16/07/2016
núm.171

http://www.boe.es/boe/d
ias/2016/07/16/pdfs/BOE
A-2016-6846.pdf

BOE
22/07/2017
núm.174

http://www.boe.es/boe/d
ias/2017/07/22/pdfs/BOE
A-2017-8618.pdf

BOE
1/08/2018
núm.185

https://www.boe.es/boe/
dias/2018/08/01/pdfs/BO
EA-2018-10941.pdf

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo
documental
TD14-010
TD20-056
TD20-020
TD20-031
TD20-042
TD20-029
TD20-031

TD20-052
TD20-031
TD20-031

Denominación do documento
Solicitude do alumno/a
Permiso de residencia e NIE do/da solicitante e membros da unidade familiar
Certificado de convivencia
Xustificante residencia do/a alumno/a no curso actual: contrato, importe mensual,
nif/cif propietario/a.
Título de familia numerosa
Xustificante da condición e grao de minusvalía do/a solicitante, dos/as seus/súas irmáns/ás ou do/as seus/súas fillos/as
Xustificante de matrícula e residencia do curso anterior do solicitante e dos/as irmáns/ás do/a solicitante que fosen estudantes universitarios/as e residiran fóra do
domicilio familiar nese curso
Certificado de nivel de renda
Xustificante de orfandade absoluta do/a solicitante
Xustificante de ingresos obtidos pola unidade familiar no estranxeiro no ano anterior

Documentos que integran a unidade documental
TD18-011
TD11-013
TD18-011
TD20-013
TD20-011
TD20-031
TD99-306
TD10-010
TD01-016
TD07-011
TD16-020
TD17-010
TD01-016
TD01-016

Declaración responsable
Certificación académica universitaria do/a solicitante, no caso de ter sido alumno/a
doutra universidade
Consentimento
Informe de vida laboral
Documento Nacional de Identidade
Xustificante de residencia do curso anterior: Credencial de Erasmus/Convenio Bilateral
Sentencia e convenio regulador de divorcio/separación
Actas do xurado de selección de bolseiros
Resolución: Listaxe definitivo de bolseiros
Notificación ao interesado da proposta de concesión ou denegción
Alegación por denegación ou modificación de cuantía
Recurso de reposición
Resolución do recurso
Resolución. Reintegro

Características da serie
Serie
(aberta/pechada)
Series relacionadas

Aberta

Tipo relación Código Denominación da serie documental
da serie
Antecedente
Expedientes de Bolsas e axudas ao estudio de
carácter Xeral do MEC (1973-1989)
Paralela
Expedientes de Bolsas e axudas ao estudio de
carácter xeral
Compiladora

Produtor
Universidade de Santiago

Dirección Xeral de
Planificación e Xestión
Educativa (MEC)
Bolsas e axudas ao estudio de carácter xeral en Universidade de Santiago
XESCAMPUS

Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo
Xustificación

Restrinxido
25/50 anos
Os documentos que conteñen datos persoais protexidos poderán consultarse
se media consentimento das persoas afectadas, ou logo de que transcorran 25
anos desde a súa morte ou, se non se coñece a data do pasamento, 50 desde
a produción do documento.

Transferencia
Arquivo
Prazo
Intermedio/histórico 6 anos

Xustificación
Só as listaxes e as actas do xurado de selección e a mostra

Selección
Tipo de selección:
conservación total/ conservación parcial/
eliminación
Eliminación parcial
- Conservación permanente das listaxes e as
actas do xurado de selección
- Posibilidade de eliminación das solicitudes e
documentación achegada polos/as solicitantes
aos 5 anos do peche do trámite administrativo

Prazo Mostraxe

5
anos

Soporte de
substitución

Conservarase unha mostra
dunha unidade de instalación por convocatoria

Control do estudo
Órgano responsable do estudo Arquivo Histórico Universitario da Universidade de Santiago de
Compostela
Datas extremas do período
1990-2018
estudado
Datas extremas do período actualizado/revisado

Ditame
Consello de Avaliación Documental. Sesión do 9 de xullo de 2019

